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Perguntas chave para esta sessão 

1. Por que é que está a ser realizada uma avaliação do impacto da
sustentabilidade (AIS) para as negociações UE-Angola sobre o APE e o
AFIS?

2. O que é uma AIS e como é que ela está a ser realizada?

3. E qual é o propósito da realização deste seminário?
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1. Por que é que está a ser realizada uma AIS?
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• Objectivo geral das AIS:
 Contribuir para a formulação de políticas baseadas em evidências e responsáveis - elemento da 

boa prática de regulamentação (programa “Legislar Melhor” da UE)

• Objectivos específicos:
 Ajudar no desenvolvimento e no ajuste das posições de negociação: ofensiva e defensiva, linhas 

vermelhas, questões-chave

 Elevar o grau de sensibilização para os efeitos potenciais dos acordos comerciais entre agentes 
não governamentais e a percepção desses efeitos

 Criar oportunidades para que agentes não governamentais deem o seu contributo e emitam 
pareceres

 Principal interesse da investigação:
 Avaliar o contributo da adesão de Angola ao APE e ao AFIS ainda em fase de negociação, na 

melhoria de alguns objectivos políticos chave: reforçar a previsibilidade e a transparência do 
ambiente e das relações comerciais e de investimento, assim, promover a competitividade das 
empresas angolanas e contribuir para a diversificação da economia do país.



2. O que é uma avaliação do impacto da sustentabilidade? Visão geral

 Princípios AIS:

 Independência do estudo: comissionado pela Comissão Europeia porém, independente
do ponto de vista técnico da Comissão (e do Governo de Angola)

 Imparcialidade: não procura exagerar os benefícios e as oportunidades, nem os riscos e
as desvantagens do APE e do AFIS

 Transparência: todos os resultados são publicados

 Participativo e inclusivo: de salientar a importância das consultas às partes interessadas

 Ideias principais:

 Avaliar o impacto do APE (e do AFIS) nos próximos anos – e não outros factores que
influenciam o desenvolvimento económico entre outros em Angola

 Avaliar os efeitos a nível de toda a economia e a nível desagregado (por sector, região,
grupo populacional)
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2. O que é uma avaliação do impacto da sustentabilidade? Âmbito

Ambiental

• Alterações 
Climáticas

• Biodiversidade, 
etc.

Social

• Empregos e 
salários

• Mulheres

• Sector informal, 
etc.

Direitos 
Humanos 

• Nível de vida

• Pessoas indígenas, 
etc.

Capacidade 
administrativa
•Cumprimento das 
obrigações do APE

•Necessidade de 
assistência, etc.
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Económico

• Importações e 
exportações

• PIB, receitas 
públicas, etc.

A AIS avalia os tipos potenciais de 
impacto do APE e do AFIS abaixo:

A análise foca 
impactos em 

Angola



2. O que é uma avaliação do impacto da sustentabilidade? Procedimento

Desenvolver a metodologia

Determinar a situação actual: questões económicas, sociais, de 
direitos humanos, ambientais, de capacidade

Analisar os impactos do APE / AFIS: questões económicas, 
sociais, de direitos humanos, ambientais, de capacidade

Conclusões e recomendações: para negociações e medidas de 
mitigação
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2. Como é que uma AIS analisa os efeitos do APE?
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APE

Melhoria do acesso 
ao mercado

Disposições do APE (e AFIS ) que influenciam  a 
regulamentação interna

Mudanças 
no 

comércio

Impacto sobre 
a economia

Impacto social e 
sobre os  direitos 
humanos/laborais

Mecanismo 1: Liberalização do comércio

Mecanismo 2: Regulamento

Potencial impacto do APE/AFIS: mecanismos causais

Impacto social e 
sobre os  direitos 
humanos/laborais



2. Como é que uma AIS analisa os efeitos do APE? Estudos do sector 
e de caso
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Impacto da adesão de Angola ao APE sobre o sector das pescas
• As maiores exportações não petrolíferas e não diamantíferas de Angola para a UE (50% do total das

exportações de peixe para a UE)
• As exportações de peixe estariam sujeitas às tarifas da UE sob as normas SPG (produtos sensíveis)
• Importância do SPS e questões de logística
Impacto da adesão de Angola ao APE sobre as cadeias de valor agroalimentar
• Potencial de exportação elevado, incluindo produtos de valor agregado (alimentos preparados, bebidas)
• Produtos sensíveis / excluídos sob SPG, importância do SPS e questões de logística
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Impacto da adesão de Angola ao APE sobre a biodiversidade e a deflorestação
• Nível de biodiversidade elevado em Angola porém, a condição de estresse é devida à sobre-exploração
• Potencial para o APE apoiar acções positivas para lidar com a perda da biodiversidade e a deflorestação

Impacto da adesão de Angola ao APE sobre o trabalho infantil e os direitos das crianças
• Vulnerabilidade actual e incidência do trabalho infantil
• Avaliar o impacto sobre a ocorrência do trabalho infantil e o respeito pelos direitos das crianças, em

particular em áreas e sectores susceptíveis de estar envolvidos no comércio com a UE, incluindo, por
exemplo, as cadeias de valor agrícolas



2. Como é que uma AIS analisa os efeitos do APE? Consultas

 Preparação: mapeamento das partes interessadas e estratégia de consultas
 Partes interessadas:> 100 Angola,> 400 UE

 1ª Vertente: Consultas direcionadas - prioridade
 Seminário Angola
 Entrevistas e reuniões (pessoais / virtuais / por escrito): Angola, UE, 
 outros países da SADC
 Inquérito online : https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/AngolaSIA

 2ª Vertente: Consultas com instituições da UE
 Reuniões com a Comissão Europeia, etc.

 3ª Vertente: Reuniões da CDS (projecto inicial, projecto final)

 4ª Vertente: Site e comunicação electrónica
 http://angola.fta-evaluation.eu - Twitter: @BKPEconAdvisors –

Email newsletters
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Inquérito:

Website:



3. Propósito da realização deste seminário?

 Objectivos

 Apresentar o estudo, a metodologia e o estado actual dos resultados - em todas
as áreas de impacto – às partes interessadas em Angola

 Receber o seu feedback sobre os referidos resultados com vista a ajustar a
análise

 Aprender da sua experiência e obter o seu parecer sobre o APE

 Levante a mão para fazer perguntas e para comentar!

10



Avaliação do Impacto da Sustentabilidade: Adesão de Angola 
ao APE UE-SADC

http://angola.fta-evaluation.eu

sia@bkp-advisors.com

@BKPEconAdvisors
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